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МОДЕРНИЯТ НАЧИН 
ДА СЕ ПРАВИ ОБРАЗОВАНИЕ

Яни Гебеджелиев - Ръководител на проекта:

     "Нашата идея при създаването на дигиталната раница винаги е 
била, че ние се опитваме да улесним учителите и учениците, като 
концентрираме цялата информация, която ни е нужна, както и 
предоставяме безплатен и лесен достъп до интерактивно 
дигитално образователно съдържание. Използваме една 
платформа, която е интегрирана с дигиталната раница. В нея има 
огромна мултимедийна библиотека и инструмент за лесно 
създаване на интерактивно съдържание. Целта е да дадем такъв 
инструмент, който да е лесен за учителя, съответно да 
провокираме децата и да ги запазим в училище, незаисимо под 
каква форма, те да бъдат част от процеса и лесно да могат да се 
интегрират в образователната система".           





УЧЕНИЦИ и УЧИТЕЛИ влизат от ВХОД със своя ….@edu.mon.bg акаунт

РОДИТЕЛИТЕ влизат от ВХОД ЗА РОДИТЕЛИ с личен e-mail акаунт, но 
след успешна първоначална РЕГИСТАЦИЯ /виж следващата страница/!



РЕГИСТРАЦИЯ 
НА РОДИТЕЛ

За да получи достъп до Дигиталната 
раница на ученика, всеки родител 
трябва първо да се регистрира в 
НЕИСПУО системата на МОН на 
адрес: https://neispuo.mon.bg/parent-register

Попълва своите имена, личен е-mail 
адрес и подходяща парола, след което 
избира Добави код за достъп на 
ученик, където попълва ЕГН и Код!

Кода за достъп се получава от 
училището - класния ръководител!

Ако има друго дете се избира отново 
Добави... и попълва неговото ЕГН и код!

Видео как да се регистрирате може да изгледате тук: https://youtu.be/WWFvFKnOBe8

https://neispuo.mon.bg/parent-register
https://youtu.be/WWFvFKnOBe8


МЕНЮ ПРОГРАМА - СЕДМИЧНОТО РАЗПИСАНИЕ НА УЧИТЕЛЯ/УЧЕНИКА

С един клик на 
мишката може да 

се създаде или 
присъедини 

събрание в TEAMS 
за часа!

Събранията не са 
ограничени по време - 

може да се създават за 
минали и бъдещи 

часове и 
да се ползват по всяко 

време! Учениците 
влизат през своята 

дигитална раница за 
този час!



МЕНЮ ПРЕДМЕТИ - бърз достъп до темите и уроците за съответните 
предмети, по които учителя преподава или ученика изучава

За всички предмети от I до VII клас има 
безплатни учебници и съответно вече има 
налични интерактивни уроципо всяка тема!
За VIII-XII клас също има уроци, но не по 
всяка тема. Стремежа е да се попълни и да 
има интерактивен урок по всяка една тема!



МЕНЮ БИБЛИОТЕКА - достъп до абсолютно ВСИЧКИ налични уроци
в дигиталната раница - за всеки клас и всеки предмет



МЕНЮ ДОМАШНИ
Учителя поставя ново домашно и/или преглежда изпълнените.

Учениците проверяват за поставени домашни и ги 
изпълняват в указания срок. 



МЕНЮ СЪЗДАЙ СЪДЪРЖАНИЕ /налично само за учители/
Всеки учител може сам да създаде нов интерактивен урок 

чрез продукта MozaBook. Това е приложение, което трябва да 
бъде инсталирано на Вашият компютър, и което предоставя 

множество инструменти за създаване на образователно 
съдържание като възможност за писане на текст, използване на 

изображения, 3D модели, аудио и видео и др.  

 MozaBook е напълно безплатно приложение, но само ако се 
изтегли през Дигиталната раница!

1. Учителите могат да създават собствени уроци, 
достъпни само за потребителите на тяхното 
училище - не се оценяват и не се заплащат.

2. Учителите могат да създават собствени 
уроци достъпни за всички - в този случай обаче
те преминават през преглед и оценка от оценители по 
съответния предмет. Не се допуска дублиране и взаимстване 
на съдържание от издадените учебници/авторски права/.
Ако урока получи одобрение, той става достъпен за всички, а 
на учителя се заплаща сумата от 160лв.  за всеки урок/по 
проект Образование за утрешния ден/. 



МЕНЮ ОЦЕНКИ /налично само за ученици и родители/

Тук всеки ученик или 
родител може да 

прегледа оценките 
по съответния 

предмет.



MOZAIK – библиотека от 1250+ 3D уроци

За 3D моделите е 
необходимо 
първоначално 
еднократно 
инсталиране на 
3D плеър за 
браузъра.





БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Ако искате да научите повече: 
• Какво е дигиталната раница - видео: https://youtu.be/mZIqoPheiZg
• Регистрация и вход на родител - видео: https://youtu.be/WWFvFKnOBe8
• Регистрация и вход на ученик - видео: https://youtu.be/Xrre-0zYb0w
• Първи стъпки в mozaBook - видео: https://youtu.be/pTZhBbt3Cf8

https://youtu.be/mZIqoPheiZg
https://youtu.be/WWFvFKnOBe8
https://youtu.be/Xrre-0zYb0w
https://youtu.be/pTZhBbt3Cf8

